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Stellingen:  
 
 
Hét optimale beslissingsniveau voor milieuaansprakelijkheidsregels in een federaal systeem 
bestaat niet.  
 
Slechts in enkele gevallen is centralisatie van milieuaansprakelijkheidsregels de enige en 
beste oplossing. Meestal is een samenwerking tussen verschillende overheidsniveau’s de beste 
optie. 
 
Vanuit economisch perspectief zijn de redenen die de Commissie aanhaalt ter verantwoording 
van de Richtlijn Milieuaansprakelijkheid zwak, en rechtvaardigen ze geen verschuiving van 
bevoegdheden voor milieuaansprakelijkheid van de Lidstaten naar Europa. 
 
Zowel de inefficiënte verschuiving van bevoegdheden van de Lidstaten naar het Europese 
niveau als de inefficiënties in de Richtlijn Milieuaansprakelijkheid zelf kunnen toegeschreven 
worden aan lobbying door belangengroepen.  
 
Rechtseconomie kan een belangrijke ondersteunde functie hebben bij beleidsbeslissingen. 
Echter, een te wiskundige benadering komt de toegankelijkheid van rechtseconomie niet ten 
goede en is bovendien niet nodig om een degelijke beleidsondersteuning te bieden. 
 
Regulering en aansprakelijkheid zijn complementair. 
 
Public en private interest analyse zijn als een Siamese tweeling: voor een goede analyse van 
het optimale beslissingsniveau zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
Het bestaan van een ‘regulatory chill’ of een ‘political drag’ in milieureglementering is 
moeilijk te bewijzen, maar verder onderzoek is op dit gebied wenselijk. 
 
Bij de start van een proefschrift verwacht je als promovendus dat je heel veel zal weten aan 
het eind van het proces; aan het eind van het proces realiseer je je dat je eigenlijk nog maar 
heel weinig weet.  
 
Studenten denken aan docenten in termen van wandelende encyclopedieën.  
 


